Verslag van de bijeenkomst van de WMO adviesraad Papendrecht, gehouden op maandag 23
oktober 2017 vanaf 13.30 uur in de "Kooyzaal" van het gemeentehuis in Papendrecht.
Aanwezig:
Mevrouw I. Robart-Peters
Mevrouw V.I. de Waard
De heer A.W. van Dijk
Mevrouw M. Gaartman- Benschop
Mevrouw W. van der Hoeven
De heer R. Kok
Mevrouw E. Zantvoort-de Keizer

persoonlijke titel, voorzitter
mantelzorg
Ouderenbonden PCOB, ANBO en KBO
persoonlijke titel
notulen
beleidsmedewerker Gemeente Papendrecht
gast

Afwezig:
De heer J. van de Ruit
De heer R. den Ouden
De heer J. Westenberg

vrijwilligers kerken
persoonlijke titel
beleidsmedewerker Gemeente Papendrecht

1. Opening en berichten van verhindering. Vaststellen/aanvullen van de agenda.
De heer Van de Ruit. De heer Den Ouden en de heer Westenberg zijn met kennisgeving afwezig.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Zandvoort-de Keizer woont een deel van de
vergadering bij.
Mevrouw Robart geeft aan dat het stuk van mevrouw Teunissen op verzoek van de heer Westenberg
naar de volgende vergadering wordt verschoven.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
3. Vaststellen verslag 19 juni 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Er zijn nog wat vragen onbeantwoord gebleven. Zijn er in Papendrecht voldoende woningen voor
beschermd wonen? De heer Kok geeft aan dat de heer Scheeren hier antwoord op heeft. Volgende
vergadering op terugkomen.
De heer Westenberg heeft gevraagd of er meer informatie op de website van de gemeente
Papendrecht moet komen. De heer Van Dijk geeft aan dat dit vanuit de burger moet komen. Deze
moet aangeven wat gemist wordt op de website. De heer Van Dijk is van mening dat informatie
moeilijk vindbaar is. Het is een kwestie van een zoekterm ingeven op de zoekbalk. Mevrouw Robart
trof een adviesraad aan die niet meer bestaat. Dit moet met de afdeling Communicatie worden
kortgesloten.
Mevrouw Zandvoort vraagt zich af of er niet meer verwezen moet worden naar Sterk Papendrecht.
De leden van de Wmo-adviesraad ontvangen de nieuwsbrief al enige tijd niet meer. Mevrouw Van der
Hoeven zal hier melding van maken.
Op de vraag van de heer Van de Ruit, of gelden in Sociaal Domein blijven en wat het feitelijke bedrag
is, is nog geen antwoord ontvangen. De volgende keer zal dit aan de heer Westenberg worden
voorgelegd.
4. Kennismaken met mevrouw Zandvoort-de Keizer
Mevrouw Zantvoort-de Keizer is aanwezig namens de centrale cliëntenraad van Mee Plus. Zij zijn
bezig met onafhankelijke cliënten-ondersteuning. Mevrouw Zandvoort constateert dat het mis gaat bij
de keukentafelgesprekken. Mevrouw geeft aan dat er anders wordt besloten dan eerder is
afgesproken met cliënt en ondersteuner.
Het is de cliënt vaak niet verteld dat er iemand bij het keukentafelgesprek aanwezig mag zijn. Daar
moet eigenlijk een onafhankelijke cliënten-ondersteuner bijzitten. Hiervoor zou de gemeente moeten
zorgen maar er is geen budget.

Gouda maakt bewegingen om de onafhankelijke cliënten-ondersteuning te realiseren. Het kost de
gemeenten geld. Als Mee dit gaat, uitvoert etc. dan is het niet meer onafhankelijk.
Mee heeft geen eigen cliëntenbestand meer, alles is naar de gemeenten overgegaan. Wat doet de
cliëntenraad dan nog. Een aantal leden hiervan gaan naar netwerkbijeenkomsten van WmoDrechtsteden (op 26 oktober).
5. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein, toelichting door de heer Kok
Begin dit jaar een uitvoeringsprogramma Sociaal Domein opgesteld. Wmo-adviesraad heeft daaraan
meegewerkt. Nu 2017 bijna voorbij is, is het tijd voor een update. De Wmo-adviesraad wordt gevraagd
hieraan mee te werken.
Mevrouw Van der Hoeven stuurt het uitvoeringsprogramma opnieuw door. Op de volgende
vergadering zal dit punt opnieuw geagendeerd worden.
6. Terugblik op bijeenkomst met M. Teunissen; hoe nu verder
Op verzoek van de heer Westenberg wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering verschoven.
7. Gesprek met de beleidsmedewerker
Agendapunt komt te vervallen wegens afwezigheid van de heer Westenberg.
8. Mededelingen vanuit de Regionale Wmo-adviesraad
Mevrouw Robart geeft aan dat dit een vast agendapunt wordt. Op 12 november zal zij de bijeenkomst
bijwonen en daarna een terugkoppeling geven.
9. Rapportages
Mevrouw Robart laat een folder zien die zij van de heer Vermeulen heeft ontvangen "Is uw woning
klaar voor de toekomst".
Er is binnenkort weer een Alzheimercafe maar helaas kan niemand daarheen.
10. Actielijst
Er moet een nieuw vergaderschema opgesteld worden. Voorkeur om de aanvangstijd op 13.00 uur te
zetten.
11. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Van der Hoeven vraagt om het lidmaatschap van De Koepel. De Raad is van mening dat het
lidmaatschap kan worden opgezegd. De contributieverhoging is dusdanig hoog en staat niet in
verhouding met het rendement dat de Wmo-adviesraad eruit haalt.
Mevrouw De Waard vraagt of er nog eens op locatie vergaderd kan worden. In het nieuwe gebouw
van Sterk Papendrecht bijvoorbeeld.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

